Plataforma Multimídia do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará

simineral

l nº 14 l maio de 2020

União
juntos somos mais forteS

Solidariedade

Cooperação e esperança: todos
juntos contra o coronavírus
A pandemia do coronavírus e a necessidade de isolamento social e
o consequente esvaziamento das ruas e dos comércios, acentuou
problemas sociais por todo o mundo. Em Belém, indígenas
venezuelanos, que se refugiaram da fome e dos problemas
sociopolíticos na Venezuela, também sentiram esse impacto. Por isso,
o Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), em parceria
com a Rede de Voluntariado da Vale se juntaram em uma ação social
para doar kits de alimentos, higiene e limpeza para 500 indígenas
venezuelanos que vivem na capital paraense. Os insumos foram
comprados de pequenos comerciantes da periferia de Belém, para
movimentar a economia dos pequenos empreendedores.

Veja o vídeo

2

Hydro

DE PESSOAS

PARA PESSOAS

A importância da cadeia do alumínio como insumo para outras
cadeias essenciais no combate à Covid-19, fez com que a Hydro e seus
funcionários estejam empenhando esforços para garantir a produção
de suas unidades, seguindo as orientações da Organização Mundial
de Saúde e dos governos das regiões onde a empresa atua. A Hydro
reforçou os procedimentos de higienização, saúde, segurança e
comunicação com os empregados que desempenham atividades que
não podem ser realizadas à distância.

3

Hydro
Estão em vigor medidas para protegê-los, desde o transporte até
os cuidados no ambiente de trabalho, como redução da ocupação
dos ônibus e dos refeitórios, além de intensificação da limpeza
nos locais de trabalho. Também foram suspensas todas as viagens
nacionais e internacionais de empregados e restringidas as viagens
intermunicipais. Todos os empregados que podem realizar suas
atividades remotamente estão em regime de home office.

Veja o vídeo

patrocinador
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VALE

Compra de materiais
e insumos movimenta
economia de municípios
do sudeste do Pará
Onze malharias e ateliês localizados em comunidades de
Parauapebas, Marabá, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte
produziram 194.631 máscaras artesanais de tecido que serão
distribuídas para empregados próprios e terceirizados que
atuam nas unidades operacionais da Vale e, também, para os
seus familiares. A compra destes materiais e de outros insumos
no comércio local tem movimentado a economia e valorizado
microempreendedores e fornecedores sociais nas comunidades
onde a empresa atua. No total, 102 costureiras foram envolvidas na
produção das máscaras. Os ateliês foram implantados a partir de
projetos sociais para a geração de renda, incentivados pela Vale no
sudeste do Pará.
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VALE

O uso de máscaras artesanais foi incentivado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária no começo de abril, com o objetivo de
estimular a população a buscar uma solução de baixo custo e de
mais fácil acesso para reforçar a proteção contra o novo coronavírus,
sem desabastecer os serviços de saúde.
Acesse o site da Anvisa e confira a cartilha para uso e confecção de
máscaras faciais de uso profissional ou não.

patrocinadorA
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tecnologia

TÃO PERTO,
TÃO LONGE
Nesses dias de isolamento social, o conceito de distância e
proximidade estão em mutação. Apesar do distanciamento físico, a
tecnologia tem sido importante aliada para aproximar as pessoas. O
setor mineral faz parte dessa cadeia. A gente conta um pouco mais
sobre essa história no vídeo. Assista.

Veja o vídeo
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transformações

O MUNDO,

HOJE

A pergunta que muita gente tá se fazendo é como vai ser o mundo

quando a pandemia acabar. Muitas transformações ocorrerão, isso
é fato. A maioria delas já está em curso. Mas e hoje, hein?! A vida das
pessoas mudou assim, em um estalar de dedos. O podcast desta edição
do Simineral ON te conta algumas dessas histórias. Aperte o play.

Clique
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e ouça

SAÚDE MENTAL

O isolamento social agravou em muitas
pessoas os sintomas de ansiedade e
depressão. O jornalista Gabriel
Pinheiro conversou com
psicólogos especialistas nestas
áreas e conta, neste vídeo, dicas
valiosas para minimizar os
sintomas. Mas vale lembrar,
nenhuma dica substitui a
orientação e o tratamento
recomendado por
psicólogos e psiquiatras
que avaliam caso
a caso os relatos
individuais de cada
um de seus pacientes.
Veja o vídeo
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#MãesSimineral

O mês de maio celebra o dia das mães. Em 2020, a pandemia do novo

coronavírus não permitiu abraços, beijos, visitas, viagens. Mas o amor,
a gente sabe, não muda, né? Nesse ano, chamamos filhos e filhas para
declararem seu amor por suas mães na campanha #MãesSimineral. O
resultado foi emocionante. Assista ao vídeo.

Veja o vídeo
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PATROCINADOR Diamante

PATROCINADOR GOLD

É CONTEÚDO SOBRE
MINERAÇÃO QUE VC QUER, @?
O Simineral tem!
Acesse as nossas redes sociais e
confira tudo o que acontece na
Mineração, no Pará. Notícias,
dados, curiosidades e tudo o
que você precisa saber para
ficar bem informado.
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